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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดขอบเขตการ
ด าเนินงาน ทราบขั้นตอนและวิธีการท างาน ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือใช้ติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรมปศุสัตว์ ครอบคลุมขั้นตอน
ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การชี้แจงรายละเอียดและการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยกองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมปศุสัตว์ 
ส านักงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับกรอบเวลาใน
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 มาตรฐาน (Standard) คือ สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป หรือสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์
ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554) 
 3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานระดับใดระดับหนึ่ง 
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
 3.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
 3.4 แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณ
จัดท าขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน
รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินต่อรัฐสภา ตามที่
บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
หรือก าหนดขึ้นใหม่ระหว่างปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
แผนงาน ดังนี้ 
  (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ          
ที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ          
งบดังกล่าว 
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  (2) แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาถึง
ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  (3) แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องการผลักดัน
หรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based  
จ านวน 27 แผนงาน 
  (4) แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
หรือยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย เพ่ือร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
โดยก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า 
สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based          
จ านวน 24 แผนงาน 
 3.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่ต้องการจะให้เกิดต่อ
ประชาชนและประเทศ เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 3.6 วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน 
 3.7 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 3.8 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจาก
การให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกั ดอย่าง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี 
 3.9 ยุทธศาสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็น
กุญแจส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไข          
ในการมอบหมายงานให้หน่วยงานของกระทรวงรับไปด าเนินการต่อ 
 3.10 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานหรือ
เพ่ือด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่ก าหนดของหน่วยงานระดับกรม ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
 3.11 กลยุทธ์หน่วยงาน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ
ส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการ
มอบหมายงานให้หน่วยงานย่อยรับไปด าเนินการต่อ 
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 3.12 ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการ
ให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ
คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

3.13 โครงการ หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งใน
รูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่
ประชาชน องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงิน
งบประมาณของโครงการที่แน่นอน 

3.14 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซึ่งมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  เป็นต้น และ
หมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย 

3.15 ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ตามมาจากการด าเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ทั้งที่
เกิดกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งมีอยู่
แล้ว โดยผลกระทบนี้อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

3.16 กิจกรรม หมายถึง กระบวนการน าส่งผลผลิต ประกอบด้วย 
      กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าส่งผลผลิต และเป็น

กิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ 
      กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงาน

ภายในหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุ
กิจกรรมตามหน่วยงานรองท่ีท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง 

      กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอ านวยการภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 
ให้สามารถจัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริการโดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตาม
หน่วยงานสนับสนุนที่ท าหน้าที่สนับสนุนโดยอ้อม 

3.17 ภารกิจ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ ประกอบด้วย 

      ภารกิจพ้ืนฐาน หมายถึง ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการเป็นปกติประจ าตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 

       รักษางานเดิม หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใต้ภารกิจพ้ืนฐานที่ก าหนดกรอบการพิจารณา
เท่าท่ีด าเนินการอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบัน (รักษางาน/เป้าหมายเดิมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

       เพ่ิมเป้าหมาย หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน ที่ด าเนินการเพ่ิมขึ้นจากที่
เป็นอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น ขยายงาน เพิ่มเป้าหมาย เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
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      ภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่การด าเนินงานได้รับมอบหมาย
เชิงนโยบาย ซึ่งอาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้ จ าแนก
เป็น 2 ส่วน คือ 

       นโยบายส าคัญของรัฐบาล หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
หรือมีความส าคัญในล าดับสูงที่รัฐบาลต้องด าเนินการ เช่น  นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลประกาศและแถลงต่อ
สาธารณชน มติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน 

       นโยบายอ่ืน หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจยุทธศาสตร์ 
ที่มีล าดับความส าคัญรองจากนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น นโยบายรัฐมนตรี กระทรวง หน่วยงาน หรือ
นโยบายต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อนซึ่งยังคงจ าเป็นต้องด าเนินการ 

3.18 นโยบายต่อเนื่อง หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อนหน้า
ปีที่ขอตั้งงบประมาณ) และต้องด าเนินการต่อในปีงบประมาณท่ีขอตั้งงบประมาณ 

3.19 นโยบายใหม่ หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่ริเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณที่ขอ
ตั้งงบประมาณ หรือเป็นภารกิจพ้ืนฐานซึ่งด าเนินการในปีที่ผ่านมา แต่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญตาม
นโยบายของรัฐบาลในปีที่ขอตั้งงบประมาณ 

3.20 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3.21 งบรายจ่าย หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
ส าหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ 

       งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายในลักษณะเชิงเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

       งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า  ได้แก่ รายจ่าย      
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

       งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ          
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

       งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุ คคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

       งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

3.22 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 
หมายถึงการจัดท ากรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ ายล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวม        
ของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการ         
ในปัจจุบัน 
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3.23 การผูกพันงบประมาณข้ามปี หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะต้องท าสัญญาก่อหนี้
ผูกพัน และมีวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อๆ ไป โดยวงเงินผูกพันดังกล่าว
จะรวมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.24 รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น หมายถึง รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้
ตามสิทธิ และข้อก าหนดตามกฎหมาย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้องาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ท่ีดิน/อาคาร) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) 

3.25 นโยบายงบประมาณสมดุล (Balanced Budget Policy) หมายถึง การจัดท างบประมาณให้
รายจ่ายประจ าปีเท่ากับประมาณการรายได้ในปีนั้น 

3.26 นโยบายงบประมาณเกินดุล (Surplus Budget Policy) หมายถึง การจัดท างบประมาณให้
รายจ่ายประจ าปีต่ ากว่าประมาณการรายได้ในปีเดียวกัน แนวทางนี้เรียกว่าเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังไม่เกินตัว 

3.27 นโยบายงบประมาณขาดดุล (Deficit Budget Policy) หมายถึง การจัดท างบประมาณให้
รายจ่ายประจ าปีสูงกว่าประมาณการรายได้ในปีเดียวกัน ซึ่งท าให้รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินหรือน าเงินคงคลังมาใช้
จ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณดังกล่าว 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีผู้รับผิดชอบที่ต้องด าเนินการและประสานงาน
ร่วมกัน ดังนี้ 
 บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ 
 1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจ าปีต่อรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วน
ราชการทั่วประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 2. รองอธิบดีผู้รับผิดชอบงานกลุ่มภารกิจด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ควบคุม เร่งรัด และติดตามให้
หน่วยงานในการบังคับบัญชาด าเนินการตามกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้
นโยบาย อย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. ผู้อ านวยการกองแผนงาน ควบคุม สั่งการ ติดตามตรวจสอบกระบวนการท างานให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดในคู่มือ และน าเสนอผลการด าเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมปศุสัตว์ 
 4. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  แผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการตามกระบวนการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 5. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการตามกระบวนการที่
ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดท า และชี้แจงรายละเอียดแผนงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 6. เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ติดตามการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมต่อจากข้ันตอนสุดท้าย
ของกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 
 ท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจในส่วนที่ รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ต่างๆ              
ซ่ึงประกอบด้วยส านัก/กองส่วนกลาง ดังนี้ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ส านักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน 
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง ส านักกฎหมาย ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์                   
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบภายใน               
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองสารวัตรและกักกัน กองงาน
พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน ให้ค าแนะน า และรับส่ง
ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. ส านักงบประมาณ ประสานให้ค าแนะน าการจัดท างบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 

5. Work Flow กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ล ำดับที ่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบฟอร์ม เอกสำรอ้ำงอิง 

1. 
 

 
 
 

               
กำรเตรียมกำรจัดท ำ

งบประมำณ 
 
 

   ส ำนัก/กอง 
   จัดท ำค ำของบประมำณ 

 

1.1 ทบทวนปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ ์ผลผลิต กิจกรรมตัวชี้วัดผลส ำเร็จในปีงบประมำณ
ที่ผ่ำนมำ 

เจ้ำหน้ำที ่
กองแผนงำน 
และเจ้ำหนำ้ที่
ส ำนัก/กอง 

ส.ค.-ต.ค..61 - แบบฟอร์มกำร
จัดท ำค ำขอ
งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำป ี
 (แบบ กผง.) 

-ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 
ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
- ยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี
งบประมำณ 
- แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบบัที่ 12 
- แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ี
- นโยบำยกรมปศุสัตว ์
- คู่มือกำรจัดท ำ
งบประมำณประจ ำป ี
- เกณฑ์รำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้ำง/อื่นๆ 
- ระเบียบคำ่ใช้จ่ำย
กำรฝึกอบรมสัมมนำ/
ค่ำอำหำรท ำกำรนอก
เวลำ 

1.2 ปรับปรุงฐำนข้อมูลงบประมำณรำยจ่ำยลว่งหน้ำระยะปำนกลำง  
1.3 ปรับปรุงแบบฟอร์มค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบลงทุน/งบด ำเนินงำน/
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำฝึกอบรม/งบเงินอุดหนุน) 

 

1.4 จัดท ำประมำณกำรรำยจำ่ยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็นของปีที่เสนอของบประมำณ  
1.5 เตรียมฐำนข้อมูลรำยละเอยีดค่ำใช้จำ่ยตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่ส ำนักงบประมำณ 
กรมบัญชีกลำงและกระทรวง ICT ก ำหนด ส่งให้ส ำนัก/กอง ประกอบกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ 

 

1.6 แจ้งส ำนัก/กอง จัดท ำข้อเสนองบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) โดยส่งให้รองอธบิดีที่ก ำกับพิจำรณำก่อนส่งกองแผนงำน 

 

1.7 ส่งค ำของบประมำณให้กองแผนงำนพิจำรณำและประมวลสรุปรวบรวมงบประมำณ
ภำพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้น
กำ

รเต
รีย

มก
ำร

จัด
ท ำ

งบ
ปร

ะม
ำณ

อธ
ิบด

ี/ร
อง

อธ
บิด

ี

พิจ
ำร

ณำ
/ไม
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น 

แก
้ไข

/ข
อข

้อม
ูลเ

พิ่ม
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ิม

พิจ
ำร

ณำ
/เห

็นช
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ล ำดับที ่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบฟอร์ม เอกสำรอ้ำงอิง 

2. 
 

 
 
 

               
 

2.1 กองแผนงำนวิเครำะห์และจัดท ำรำยละเอียดวงเงินข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมแนวทำง
กำรจัดสรรงบประมำณ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มงบกลำง 2) กลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ 3) กลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยกระทรวง/หนว่ยงำน (Function) 4) กลุ่ม
งบประมำณบูรณำกำร (Agenda) 5) กลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยพื้นที ่(Area) 6) กลุ่ม
งบประมำณรำยจำ่ยบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 

เจ้ำหน้ำที ่
กองแผนงำน 
และเจ้ำหนำ้ที่
ส ำนัก/กอง 

ต.ค.-ธ.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- แบบฟอร์มค ำ
ขอในระบบ e-
Budgeting 
 

-ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580)         
- ยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี
งบประมำณ 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 
- แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ี
- นโยบำยกระทรวง 
- นโยบำยกรมปศุสัตว ์
- คู่มือกำรจัดท ำ
งบประมำณประจ ำป ี
- เกณฑ์รำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง/
อื่นๆ 
- ระเบียบคำ่ใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมสัมมนำ/
ค่ำอำหำรท ำกำรนอก
เวลำ 
- รำยงำนค ำขอและ
ชี้แจงงบประมำณจำก
ระบบ e-Budgeting 
 

2.2 กองแผนงำนพิจำรณำค ำของบประมำณ หำกข้อมูลค ำของบประมำณไม่ครบถ้วน 
ด ำเนินกำรแจ้งส ำนัก/กอง แก้ไขและปรบัปรุงข้อมูลเพื่อควำมชัดเจนกอ่นด ำเนินกำรบันทึก
ในระบบ e-Budgeting (Pre-ceiling) 
2.3 กองแผนงำนเสนอวงเงินค ำของบประมำณรำยจำ่ยให้ผู้บริหำรของกรมปศุสัตว์ทรำบ 
2.4 น ำเสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบวงเงินค ำขอ และส่งให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด/หัวหน้ำ
ฝ่ำยได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
2.5 บันทึกรำยละเอยีดค ำของบประมำณรำยจ่ำยในระบบ e-Budgeting (Pre-ceiling) 
ของส ำนักงบประมำณ 
2.6 น ำส่งข้อมูลพร้อมทั้งส่งเอกสำร รำยละเอียดค ำขอให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำเสนอ
เบื้องต้น (Pre-ceiling) 
2.7 ส ำนักงบประมำณพิจำรณำข้อเสนอเบื้องต้น Pre-ceiling และพิจำรณำปรบัลดตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อให้กรมต้ังเป็นค ำของบประมำณของกรมฯ 

 

 

 

 

 

ค ำของบประมำณ  ผ่ำนกำรพิจำรณำ
บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ 

e-Budgeting 
(Pre-ceiling) 

วิเค
รำ

ะห
์แล

ะจ
ัดท

 ำค
 ำข

อง
บป

ระ
มำ

ณ

กผง. วิเครำะห์และจัดท ำข้อเสนอ 
งบประมำณ (Pre-ceiling)

เสนอกรม/กระทรวง 
(สศก.) 

ส ำนักงบประมำณ 
พิจำรณำงบประมำณ 

(Pre-ceiling) 

ไม
่เห

็นช
อบ

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง

ค ำ
ขอ

งบ
ปร

ะม
ำณ

ผ่ำ
นก

ำร
พิจ

ำร
ณำ
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ล ำดับที ่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบฟอร์ม เอกสำรอ้ำงอิง 

3. 
 

 
 
 

               
 
 
    

3.1 กองแผนงำนวิเครำะห์และปรับปรุงข้อมูลกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2563 และเหมำะสมกับกรอบวงเงินที่ได้รับเบื้องต้น 

เจ้ำหน้ำที ่
กองแผนงำน 
และเจ้ำหนำ้ที่
ส ำนัก/กอง 

ม.ค.-เม.ย.62 - แบบฟอรม์กำรชี้แจง
รำยละเอียดงบประมำณ 
(แบบ กผง.) 
- แบบฟอรม์
รำยละเอียดเสนอต่อ
คณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญ/คณะอนุ
กรรมำธกิำรครุภัณฑ์ 
ที่ดิน สิ่งกอ่สร้ำงและ
หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร/
คณะอนกุรรมำธิกำร
ฝึกอบรม สัมมนำ 
ประชำสัมพนัธ์ ค่ำจำ้ง
เหมำบริกำร ค่ำจ้ำงที่
ปรึกษำ กำรวจิัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำ
เช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปต่ำงประเทศ 
งบด ำเนินงำน งบเงนิ
อุดหนนุ งบรำยจ่ำยอื่น 
เงินนอกงบประมำณ 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หนว่ยงำนใน
ก ำกับ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน ใน
สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ และคณะอนุ
กรรมำธิกำร โครงกำร
บูรณำกำรฯ 

- ร่ำง พรบ. 
งบประมำณ
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2563 ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีให้
ควำมเห็นชอบ 
- เอกสำรประกอบ
ค ำชี้แจงรำยละเอยีด
งบประมำณเสนอ
ต่อคณะอนุ
กรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี
งบประมำณ 
- ร่ำงเอกสำร
งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำป ี(ฉบับที ่3) 
 

3.2 กองแผนงำนพิจำรณำค ำของบประมำณ หำกข้อมูลค ำของบประมำณไม่ครบถ้วน 
ด ำเนินกำรแจ้งส ำนัก/กอง แก้ไขและปรบัปรุงข้อมูลเพื่อควำมชัดเจนกอ่นด ำเนินกำรปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของส ำนักงบประมำณ ในขั้นตอนกำรปรับปรุงขอ้มูล 

 

3.3 กองแผนงำนเสนอวงเงินค ำของบประมำณรำยจำ่ย ให้ผู้บริหำรของกรมปศุสัตว์ทรำบ  
3.4 น ำเสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบวงเงินค ำขอ และส่งให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด/หัวหน้ำฝำ่ยที่
ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 

3.5 บันทึกรำยละเอยีดค ำของบประมำณรำยจ่ำยในระบบ e-Budgeting และบันทึกข้อมูล
แผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในระบบ BB EvMis ของส ำนัก
งบประมำณ 

 

3.6 น ำส่งข้อมูลรำยละเอียดค ำขอให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำต่อไป  
3.7 ส ำนักงบประมำณพิจำรณำข้อเสนอค ำของบประมำณเพื่อเป็น รำ่ง พรบ. งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณพ.ศ. 2563 ต่อไป 

 

 

 

 

 

วิเค
รำ

ะห
์แล

ะจ
ัดส

รร
งบ

ปร
ะม

ำณ กผง. วเิครำะห์และจัด 
ท ำค ำของบประมำณ (ตำมกรอบ 

ค ำของบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีที่ผำ่น 
กำรพจิำรณำจำก 
ส ำนักงบประมำณ 

เสนอกรม/กระทรวง 
(สศก.) 

บันทึกข้อมูลเข้ำระบบe-Budgeting  
และระบบฐำนข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน 

และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (BB EvMis) 
(ขั้นค ำของบประมำณ ตำมกรอบค ำของบประมำณ 

ตำมที่ส ำนักงบประมำณพิจำรณำแล้ว) 

ส ำนักงบประมำณ 
พิจำรณำ 

ไม
่เห

็นช
อบ

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง

ค ำ
ขอ

งบ
ปร

ะม
ำณ

ผ่ำ
นก

ำร
พิจ

ำร
ณำ

ค ำของบประมำณ    ผ่ำนกำรพจิำรณำ
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4. 
 

 
 
 

               
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ส ำนักงบประมำณ แจ้งวงเงินงบประมำณตำมร่ำง พรบ. ใหก้รมฯ ทรำบ เจ้ำหน้ำที ่
กองแผนงำน 
และเจ้ำหนำ้ที่
ส ำนัก/กอง 

พ.ค.-มิ.ย. 62 - แบบฟอร์ม กผง. 
- แบบฟอร์มกำรใช้
จ่ำยเงิน
งบประมำณ/กำร
ปฏิบัติงำน 
- แบบรำยงำน
แผน/ผลกำร
ปฏิบัติงำนและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ 
(สงป.) 

- ร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
- แผน/ผลกำร
ปฏิบัติงำนและใช้จำ่ย
งบประมำณ (สงป.) 

4.2 กองแผนงำนปรับปรุงรำยละเอียดงบประมำณ/เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
นำยกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด/หัวหนำ้ฝ่ำยที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบให้
สอดคล้องกับวงเงินงบประมำณที่ได้รับ 

 

4.3 กองแผนงำนพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำนตำมนโยบำยของผู้บริหำรกรม 
ปศุสัตว์และข้อพจิำรณำของส ำนักงบประมำณ เป็นรำยส ำนัก/กอง 

 

4.4 แจ้งวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรให้ส ำนัก/กอง และกิจกรรมใดที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ด ำเนินกำร จะมีกำรเข้ำทีป่ระชุมเพื่อหำรือ โดยหนว่ยงำนเจำ้ภำพเป็นผู้ด ำเนินกำรหำข้อสรุป 
และจัดสรรงบประมำณตำมภำรกิจ 

 

4.5 ส ำนัก/กองปรับปรุงรำยละเอยีดงบประมำณเพื่อประกอบกำรชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำร 
วิสำมัญ/คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง/คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม 
สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร ค่ำจำ้งที่ปรึกษำ กำรวิจยัและถำ่ยทอดเทคโนโลยี 
ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ยอื่น 
องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในก ำกับ รัฐวิสำหกจิ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และ
งบประมำณแผนบูรณำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย ตำมขั้นตอนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีให้อธบิดี/รองอธิบดี/ผู้ชว่ยอธบิดี ที่ก ำกับ
ดูแลหน่วยงำนพิจำรณำเห็นชอบ 

 

4.6 เมื่ออธิบดี/รองอธิบดี/ผู้ชว่ยอธิบด ีที่ก ำกับดแูลหน่วยงำนพิจำรณำเห็นชอบแล้วและ
น ำส่งกองแผนงำน 

 

  

 

 

 

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ/ 
ปรับปรุงข้อมูล

ขั้น
ตอ

นก
ำร

ชี้แ
จง

งบ
ปร

ะม
ำณ

ส ำนักงบประมำณ  
แจ้งวงเงินงบประมำณตำมร่ำง พรบ. 

ให้กรมทรำบเพือ่เตรียมกำรจดั 
ท ำรำยละเอียด 

กองแผนงำน 
วิเครำะห์และจดัสรร 

ให้กับส ำนัก/กอง 

แจ้งงบประมำณแต่ละกจิกรรมให้ 
ส ำนัก/กองทรำบเพื่อปรับปรุงรำยละเอียด 

กำรประชุมพจิำรณำ 
จัดสรร (กิจกรรมที่มีบูรณำกำร 

ร่วมกันหลำยหน่วยงำน) 

ส ำนัก/กอง ปรับปรุงเป้ำหมำยและปรับปรุง 
รำยละเอียดงบประมำณ/แผนกำรด ำเนินงำน/ 

และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

น ำส่งอธิบด/ีรองอธิบดี 
ผู้ช่วยอธิบดีผูก้ ำกับดแูล 

เพื่อพิจำรณำ 

ผ่ำนกำรพิจำรณำ
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5. 
 

 
 
 

               
 
 
    

5.1 กองแผนงำนประมวลภำพรวมรำยละเอียดงบประมำณเพื่อประกอบกำรชีแ้จงต่อ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งกอ่สร้ำง เงินนอกงบประมำณ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธกิำรฯ คณะอนุกรรมำธกิำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ ์
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจำ้งที่ปรึกษำ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปต่ำงประเทศ งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ยอื่น องค์กำรมหำชน 
หน่วยงำนในก ำกับ รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

เจ้ำหน้ำที ่
กองแผนงำน 
และเจ้ำหนำ้ที
ส ำนัก/กอง 

วำระที่ 1 
ก.ค.-ส.ค.62 

- ฟอร์มเอกสำรชี้แจง
เสนอต่อ
คณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พรบ. งบประมำณ
ประจ ำป ี
 
- แบบฟอร์มเอกสำร
เพื่อชี้แจงคณะอนุ
กรรมำธิกำรครุภัณฑ์ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงและ
หน่วยงำนในสังกัด 
กระทรวงศึกษำธิกำรฯ 
- แบบฟอร์มเอกสำร
เพื่อชี้แจงคณะอนุ
กรรมำธิกำรฝึกอบรม 
สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ กำร
วิจัยและถ่ำยทอดเทค-
โนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จำ่ย
ในกำรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศ งบ
ด ำเนินงำน งบเงิน
อุดหนุนฯ 
- แบบฟอร์มเอกสำร
เพื่อชี้แจงคณะบูรณำ
กำรคณะต่ำงๆ 

 

5.2 ผู้บริหำรกรม และส ำนัก/กอง ซักซ้อมควำมพร้อมในกำรเข้ำชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ สภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ คณะอนกุรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง เงินนอกงบประมำณ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธกิำรฯ คณะอนุกรรมำธกิำรฝึกอบรม สัมมนำ 
ประชำสัมพันธ ์ค่ำจำ้งเหมำบริกำร ค่ำจำ้งที่ปรึกษำ กำรวจิัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น องค์กำร
มหำชน หนว่ยงำนในก ำกบั รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

 

5.3 กองแผนงำนแจ้งก ำหนดกำรชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะอนุ
กรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง เงินนอกงบประมำณ หนว่ยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรฯ คณะอนกุรรมำธกิำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำจำ้งที่ปรึกษำ กำรวิจยัและถำ่ยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศ งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ยอื่น องค์กำรมหำชน หนว่ยงำนในก ำกับ 
รัฐวิสำหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวยีน ให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

 

5.4 ผู้บริหำรกรม เข้ำชี้แจงงบประมำณตำมวำระกำรพิจำรณำที่ก ำหนด จนเสร็จสิ้นวำระ  
5.5 กรมฯ ได้รับ พรบ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ฉบบัปรับลดสมบูรณ์ จำก
ส ำนักงบประมำณ 

 

5.6 กองแผนงำนแจ้งวงเงินที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะอนุกรรมำธิกำร
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง เงินนอกงบประมำณ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรฯ 
คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ ์ค่ำจำ้งเหมำบริกำร ค่ำจำ้งที่ปรึกษำ 
กำรวิจยัและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ งบ
ด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ยอืน่ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในก ำกับ รัฐวิสำหกิจ 
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อจดัท ำ
แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จำ่ยเงิน 

 

5.7 กองแผนงำน แจ้งส ำนกั/กอง ปรับปรุงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน/แผนกำรปฏิบัตงิำน/แผนกำร
จัดสรรงบประมำณ 

 

  

กำ
รช

ี้แจ
งง

บป
ระ

มำ
ณ

กผง. ประมวลภำพรวมรำยละเอียด 
งบประมำณ เพื่อประกอบกำรชี้แจงคณะ 

กรรมำธกิำรฯ/อนุกรรมำธกิำร 

ผู้บริหำรกรม 
พิจำรณำและ 

ซักซ้อมควำมพรอ้ม 
ในกำรชี้แจง 

กผง. ประสำนส ำนัก 
/กองร่วมให้ข้อมูล 

เพิ่มเตมิและซกัซ้อม 
ควำมพรอ้ม 

กำรชีแ้จงตอ่ 
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 

คณะอนกุรรมำธิกำรฝกึอบรมฯ  
และคณะอนกุรรมำธิกำร ครุภณัฑ์ฯ 

ส ำนักงบประมำณ แจ้ง พรบ. งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี (ตำมที่มกีำรปรับลด 

ในขั้นคณะกรรมำธิกำรฯ  
และคณะอนกุรรมำธิกำร 

กองแผนงำนแจ้งวงเงนิปรับลด ให้อธิบดี/ 
รองอธิบดีที่ควบคุม และส ำนกั/กอง 

ที่เกี่ยวข้องทรำบ 

ส ำนัก/กอง ปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำน/ 
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 



                                        

12 
ล ำดับที ่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แบบฟอร์ม เอกสำรอ้ำงอิง 

6. 
 

 
 
 

               
 
 
    

6.1 กองแผนงำนประมวลและปรับปรุงแผนกำรปฏบิัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณใน
ระบบ BB EvMis และน ำรำยงำนจำกระบบ เสนออธิบดีพิจำรณำ เมื่ออธิบดีเหน็ชอบ  
กองแผนงำนน ำส่งรำยงำนผ่ำนระบบ BB EvMis และส่งในรูปแบบเอกสำร สงป. ส่ง 
ส ำนักงบประมำณเห็นชอบ 

- กองคลัง 
- กองแผนงำน
และเจ้ำหนำ้ที่
ส ำนัก/กอง 

ส.ค.-ก.ย. 62 - แบบฟอร์มแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของ
กองคลัง 
- แบบฟอร์มแผนกำร
ปฏิบัติงำนของกอง
แผนงำน 

- มำตรกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 301 ที่ได้รับ
กำรเห็นชอบ 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 302 ที่ได้รับ
กำรเห็นชอบ 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 302-1 ที่ได้รับ
กำรเห็นชอบ 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 302-2 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 301 IP 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 302 IP 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 302 
(กิจกรรม) IP 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 302-1 
(IPแสดงสถำนะ) 
- รำยงำนตำมแบบ 
สงป. 302-2 
(IPแสดงสถำนะ) 

6.2 กรณีที่อธิบดีพิจำรณำไม่เห็นชอบ แจ้งส ำนัก/กอง ปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำน และ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกอ่น และกองแผนงำนปรับปรุงข้อมูลก่อนน ำส่งรำยงำนผ่ำน
ระบบ BB EvMis และส่งในรูปแบบเอกสำร สงป. ส่งส ำนักงบประมำณเห็นชอบต่อไป 

 

6.3 กองแผนงำนแจ้งแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปีที่ส ำนัก
งบประมำณเห็นชอบให้ผู้บริหำร และกองคลังทรำบ 

 

6.4 กลุ่มวิเครำะห์แผนงำนและงบประมำณแจ้งแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีที่ส ำนักงบประมำณเห็นชอบให้กลุ่มติดตำมผลกำรปฏิบัตงิำน  
กองแผนงำน และกองคลังทรำบ เพื่อใชใ้นกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
และงำนที่ส ำคัญของกรมปศุสัตว ์

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ขั้น
จัด

ท ำ
แผ

นก
ำร

ปฏ
ิบัต

ิงำ
นแ

ละ
แผ

นก
ำร

ใช
้จ่ำ

ยง
บป

ระ
มำ

ณ 
กผง. ปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำนและแผน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณในระบบ BB EvMis  

ส ำนัก/กอง  
ปรับปรุงแผน  

เสนอรำยงำน 
ผ่ำนอธิบดกีรมพิจำรณำ 

ให้ควำมเห็นชอบ  

กผง. น ำส่งแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณให้ส ำนกังบประมำณ 

ให้ควำมเห็นชอบ  

ส ำนักงบประมำณ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรปฏิบัต ิ

งำนและแผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ 

กผง. แจ้งแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณทีส่ ำนกังบประมำณ 

ให้ควำมเห็นชอบ 

แจ้งผู้บริหำร 
และกองคลัง  

แจ้งผู้บริหำร ส ำนกั/กอง/ 
และกลุม่งำนที่เกี่ยวขอ้งทรำบ 

สิ้นสุดกระบวนกำร  
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6. กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
กระบวนการ ล าดับ ขั้นตอนและกจิกรรม 

กา
รท

บท
วน

แล
ะว

าง
แผ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

1 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จ ของกระทรวงและหน่วยงาน เพื่อประกอบจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 ส านักงบประมาณร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูล
ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว และโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 

4 ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาและจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
นโยบายของรัฐบาล แนวทางการจัดท างบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ 

5 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

6 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7 1. การจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ 
     (1) จัดท าแผนพัฒนาภาค 
     (2) จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
     (3) จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการคณะต่างๆ พิจารณา
กลั่นกรองโดยหน่วยงานกลางและหน่วยงานในพื้นที่พิจารณาร่วมกันให้ได้ข้อสรุป 
     (1) ภาค น าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ 
     (2) จังหวัดน าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
     (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพื้นที่ (Area) 
4. คณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาและเห็นชอบขอบเขต
และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
พื้นที่ (Area) 

8 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท ารายงานส่งส านักงบประมาณ ดังนี้ 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(PART) 

 9 การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 
1. รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 
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กระบวนการ ล าดับ ขั้นตอนและกจิกรรม 
กา

รท
บท

วน
แล

ะว
าง

แผ
นง

บป
ระ

มา
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9 2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการจัดท างบประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่งส านักงบประมาณ 
3. ส านักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 เบื้องต้น               
(Pre-Ceiling) เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 

10 การบูรณาการงบประมาณในมิติยุทธศาสตร์ (Agenda) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ส านักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาและจัดท า
ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และส่งส านัก
งบประมาณ 
3. ส านักงบประมาณ พิจารณาและสรุปภาพรวมข้อเสนอเบื้องต้น การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 

11 กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ ก าหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

12 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กา
รจ

ัดท
 าง

บป
ระ

มา
ณ 

13 การจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. รองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอื่น จัดท าเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบูรณาการงบประมาณในมิตินโยบายส าคัญของรัฐบาล และมิติพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยน างบประมาณตามข้อเสนอเบื้องต้น (Pre-
Ceiling) ในล าดับที่  9 ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ในล าดับที่  10 ไปใช้
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ) และประมาณการรายได้ประจ าปีฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งส านักงบประมาณ 
3. ส านักงบประมาณ พิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

14 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
มอบให้ส านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2 

15 การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ส านักงบประมาณประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณารายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ก าหนด และด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเรื่องการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2 
2. ส านักงบประมาณสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

16 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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กระบวน

การ 
ล าดับ ขั้นตอนและกจิกรรม 

กา
รจ

ัด
ท 

า
งบ
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าณ
 17 ส านักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสาร

ประกอบงบประมาณ 
18 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

เอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อน าเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ 

ก
าร

อ
นุ

มั
ติ

งบ
ปร

ะม
าณ

 19 ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 
20 ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2-3 
21 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                     

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
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7. การจัดท าและการจ าแนกข้อมูล ตามงบรายจ่าย 
 งบรายจ่าย หมายถึง รายจ่ายซ่ึงก าหนดไว้ ส าหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าแนกออกเป็น 
5 ประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
 7.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
      1) เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน 
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
      2) ค่าจ้างประจ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ รวมถึงเงิน          
ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า 
      3) ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราว       
ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 
      4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการ ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่าย       
ในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ          
เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 
 7.2 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย             
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
      1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่ จ่ ายตอบแทนให้แก่ผู้ ปฏิบั ติ งานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
      2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 
      3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
  (3) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
      4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้ 
  (1) ค่าไฟฟ้า 
  (2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
  (3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  (4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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  (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี    
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
 7.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
      1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
  (3) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
  (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  (5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
      2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง          
สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  (2) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
  (3) รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ 
  (4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคล 
  (5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  (6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
 7.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ด าเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุ คคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่ 
  1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น       
ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 
  2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
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  รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
 7.5 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 
  1) เงินราชการลับ 
  2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
  3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
  5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
  6) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
  7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
   
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 8.1 การเตรียมการจัดท างบประมาณ 
  1) ทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จในปีงบประมาณที่
ผ่านมา กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ ด าเนินการทบทวนปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยเปรียบเทียบกับผลงานย้อนหลัง              
เพ่ือประกอบการเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 
  2) ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง กองแผนงาน          
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่างล่วงหน้าปานกลาง    
เป็นรายผลผลิต กิจกรรม โดยนับจากปีที่จัดท างบประมาณไปล่วงหน้า 3 ปี มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ งบบุคลากรเพ่ิม
ปีละประมาณ 4% งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพ่ิมปีละ 10% ค่าสาธารณูปโภค ตั้งเท่า              
ปีที่ผ่านมา ส่วนงบลงทุน ตั้งฐานศูนย์ 
  3) ปรับปรุงแบบฟอร์มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์
แผนงานและงบประมาณ ด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มค าของบประมาณ เพ่ือให้ส านัก/กอง จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบฟอร์มของกองแผนงานที่มีการออกแบบให้ครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการและเพ่ิมเติมแบบฟอร์มในส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อผู้บริหารและส านักงบประมาณ 
  4) จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่ จ าเป็นของปีที่ เสนอของบประมาณ           
กองแผนงาน แจ้งส านัก/กอง จัดท าข้อมูลรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็นของหน่วยงาน ประกอบด้วย           
งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า), ค่าเช่าบ้าน, ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจ าต าแหน่ง,               
ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า และค่าประปา) ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/อ่ืนๆ และหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
ที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค โดยกลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ  สรุปวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมเสนอกรมปศุสัตว์  พิจารณาเห็นชอบ ส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาต่อไป 
  5) เตรียมข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายกรมปศุสัตว์ กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ สรุปวิเคราะห์ข้อมูล
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคา
มาตรฐานที่ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุครุภัณฑ ์ที่ก าหนด รวมทั้งนโยบายกรมปศุสัตว์ที่อธิบดีมอบในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้ส านัก/กอง 
ใช้ประกอบการตั้งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  6) แจ้งส านัก/กอง จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ กองแผนงาน            
แจ้งส านัก/กอง จัดท างบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งรายละเอียดให้รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้กองแผนงาน เพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
  8.1.1 แนวทางการจัดท าค าของบประมาณลงในแบบฟอร์ม กผง.  
  1) หลักการและเหตุผล เป็นส่วนที่แสดงถึงปัญหาความจ าเป็นหรือความต้องการที่ต้องมีการ
จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์การ การเขียนหลักการและเหตุผลผู้เขียน
โครงการจ าเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน 
  2) แนวคิดโครงการภาพรวม  
      2.1) เป้าประสงค์หลัก ซึ่งเป็นเครื่องชี้แนวทางการด าเนินงานของโครงการ โดยเป็น
ข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อความที่
ใช้จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ การเขียนวัตถุประสงค์โครงการแต่ละระดับ แต่ละ
ขนาดจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการย่อย จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการขนาดใหญ่ ระบุวัตถุประสงค์ความต้องการ ผลที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับในการจัดท า
โครงการกิจกรรมเป็นข้อให้ชัดเจน 
      2.2) กลยุทธ์การด าเนินงาน เป็นการวางแผนที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีการก าหนด
เป้าหมายระยะที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการท างานที่มีความสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
      2.3) กลุ่มเป้าหมาย  
      - ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งก าหนดเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้พร้อมระบุรายละเอียด ของกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย แหล่งที่มา กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุเป้าหมายแต่ละป ี
      - ระบุเป้าหมายเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 85 เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 
      2.4) ระยะเวลาด าเนินงาน  ระบุระยะเวลาด าเนินการโครงการตามขั้นตอนตามแผนการ
ด าเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ เช่น ตั้งแต่ เดือน....พ.ศ. ....ถึง เดือน....พ.ศ. .... 
      2.5) ลักษณะโครงการ ระบุว่าสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/
นโยบายรัฐบาล/แผนพัฒนาฯ/มติคณะรัฐมนตรี/ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พร้อมชี้แจงว่า
ผลผลิต/โครงการมีความสอดคล้องกับแผนฯ อย่างไร เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม        
ด้านความม่ันคง ด้านคุณภาพชีวิต 
      2.6) สถานภาพโครงการ ระบุว่าเป็น ผลผลิต/โครงการเดิม หรือ ผลผลิต/โครงการใหม่ 
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      2.7) ขอบเขตที่ส าคัญและสถานที่ด าเนินโครงการ ระบุกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกรหรือ
เจ้าหน้าที่และพ้ืนที่เป้าหมาย สถานที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เช่น จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน/
สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน 
      2.8) Road Map ของโครงการภาพรวม กรอบทิศทางการด าเนินงานภาพรวมผลผลิต/
โครงการ ในรูปแบบแผนภาพ ประกอบไปด้วย 
      - ผลส าเร็จที่ต้องการเห็นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
      - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในแต่ละปีงบประมาณที่ต้องการ 
      - งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 
  3) การด าเนินงานโครงการ ปี 2563 
      3.1) วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ความต้องการ/ผลที่เกิดขึ้นหรือได้รับในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน 
      3.2) เป้าหมาย ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งก าหนดเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้ พร้อมระบุรายละเอียด ของกลุ่มเป้าหมายประเภท
กลุ่มเป้าหมาย แหล่งที่มา และระบุเป้าหมายเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 85 เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 
      3.3) สถานที่ด าเนินการ ระบุพ้ืนที่ สถานที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุม เช่น 
ด่านกกักันสัตว์นครปฐม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เป็นต้น 
      3.4) ระยะเวลาด าเนินการ ระบุระยะเวลาด าเนินการโครงการตามขั้นตอนตามแผนการ
ด าเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ เช่น ระบุระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม 
ตั้งแต่ เดือน....พ.ศ. .... ถึง เดือน....พ.ศ. .... 
      3.5)  งบประมาณ งบประมาณของทั้งโครงการในปีงบประมาณ 2563 พร้อมระบุประเภท
งบรายจ่าย เช่น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 
      3.6) กิจกรรมและวิธีการด าเนินงานของกิจกรรมย่อย ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน/
กิจกรรมเป็นข้อๆ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง ด าเนินการอย่างไร 
      3.7) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ระบุการด าเนินการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เป็นข้อๆ ระบุตัวชี้วัดคืออะไร หน่วยนับอย่างไร และ
เป้าหมายที่คาดการณ์จากการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ตลอดจนแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละขั้นตอนจะ
ด าเนินการเดือนไหน เพ่ือเป้าหมายการด าเนินงานเท่าไหร่ และมีผู้รับผิดชอบคือใคร 
      3.8) Gantt chart แผนปฏิบัติงาน ระบุวางแผนการด าเนินงานเป็นข้อๆ ระบุสถานที่
ด าเนินการ หน่วยนับ เป้าหมายการด าเนินงานแต่ละขั้น ก าหนดเวลาการท างานแต่ละขั้นตอน งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก 
      3.9) Flow chart โครงการ ระบุกระบวนการท างานสั้นๆ ของโครงการ ประกอบด้วยชุด
ของกิจกรรมที่น าทรัพยากร (Input) เข้าสู่กระบวนการหลัก (Process) อันส่งผลให้ได้ผลผลิต (Output) และ
สะท้อนตัวชี้วัด (KPI) ที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงไปสู่ภาพผลผลิตของโครงการ (Output) เชิงปริมาณและ      
เชิงคุณภาพ และระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out Come) ต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ตลอดจน Impact ผลกระทบต่อสังคม ต่อเกษตรกร และหน่วยงาน 
      3.10) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุหน่วยงาน ชื่อผู้ประสาน เบอร์โทรศัพท์ 
โทรสาร E-mail เป็นต้น 
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  2. แบบสรุปรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      2.1) แบบสรุปรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบุ
งบประมาณรวม โดยระบุจ่ายจริง ปี 2561 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2562 และงบประมาณที่เสนอขอใน
ปีงบประมาณ 2563 ตลอดจนประมาณการ งบประมาณในปี 2564-2566 
      2.2) แบบสรุปรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกราย
กิจกรรมย่อย/โครงการ ระบุการรายการงบประมาณเป็นกิจกรรมย่อย ภายในโครงการนั้นๆ 
      2.3) แบบสรุปรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกราย
ชนิดสัตว์ ระบุรายการงบประมาณจ าแนก รายชนิดสัตว์ ซึ่งเป็นเป้าหมายจากการด าเนินงานของกิจกรรม
ภายในโครงการนั้น 
  3. ค าชี้แจงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับปีก่อน 
(ตัวคูณ ค่าใช้จ่าย) 
  ให้ระบุข้อมูลงบประมาณตรงตามประเภท/รายการงบประมาณให้ถูกต้อง แยกเป็นราย
กิจกรรมย่อย/โครงการ  
  - รายจ่ายจริงปี 2561/งบประมาณปี 2562 และงบประมาณที่เสนอขอในปี 2563/เพ่ิม-ลด 
และที่ส าคัญคือ การระบุในค าชี้แจง แสดงตัวคูณค่าใช้จ่ายในการคิดงบประมาณแต่ละประเภทรายการ         
ที่ชัดเจน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด และระบุลงในแบบฟอร์มย่ อย เพ่ือแจง
รายละเอียด ดังนี้ 
      3.1) รายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ระบุต าแหน่งงานที่จ้างเหมาบริการ ระบุจ านวนที่
จ้างค่าจ้างต่อเดือน ระยะเวลาจ้างกี่เดือน เป็นงบประมาณเท่าไหร่ กรณีจ้างเหมาอ่ืนๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
ให้ระบุจ านวนเครื่อง ค่าใช้จ่ายต่อเครื่อง และค่าใช้จ่ายทั้งปี เป็นต้น 
      3.2) สรุปการฝึกอบรม สัมมนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบุหลักสูตรการอบรม
สัมมนาที่จะด าเนินการ แต่ละไตรมาส ระบุว่าเดือนใด กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่ จ านวนคน 
ค่าใช้จ่ายต่อคน ระบุงบประมาณ ระบุผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      3.3) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ระบุกลุ่มเป้าหมาย อบรมเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกร ก าหนดชื่อหลักสูตรที่ถูกต้องชัดเจน แจกแจง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อคน ระบุเดือนที่จะมีการจัดฝึกอบรม ระบุสถานที่ที่จะจัดฝึกอบรม เนื่องจากอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่างกัน ระบุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ระบุผลประโยชน์ที่จะได้รับ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
การตั้งงบประมาณ 
      3.4) แบบฟอร์มค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบุชื่อรายการงบลงทุน
ให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ให้ถูกต้อง ระบุสถานที่ที่จะใช้งานให้ชัดเจน ระบุความพร้อม
ให้ครบถ้วนแยกหมวดครุภัณฑ์ กรณีซื้อทดแทนให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ทดแทนและอายุการใช้งาน                
ให้ครบถ้วนด้วย ส่วนที่ดินสิ่งก่อสร้างต้องมีแบบรูปรายการ แบบปร.4 แบบปร.5 และแบบปร.6 ซึ่งอายุไม่เกิน 
6 เดือน และสถานที่ด าเนินการก่อสร้างใหม่ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแลหรือ  
หากเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร สรุปค าของบลงทุนจ านวน
กี่หน่วย ราคาต่อหน่วย ชื่อหน่วยนับ ระบุให้ถูกต้อง เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญที่จะปรากฏในเอกสารงบประมาณ
ต่อไป ตลอดจนการอธิบายเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือสนับสนุนงานด้านไหนของกรมปศุสัตว์ (ภารกิจกรมฯ)  
เพ่ือทดแทนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างไร ปัญหา/ความจ าเป็นที่ต้องซื้อ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น      
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ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญประกอบ ในขั้นตอนการชี้แจงส านักงบประมาณให้พิจารณา ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการ
ตั้งงบประมาณ 
      3.5) รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบุประเภทรายการงบเงิน
อุดหนุน เช่น อุดหนุนเพ่ือก่อสร้างที่ดินสิ่งก่อสร้างอะไร ระบุสถานที่ หน่วยเบิกจ่าย และค าชี้แจงเพ่ิมเติม             
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการตั้งงบประมาณ 
      3.6) สรุปรายละเอียดงบรายจ่ายอ่ืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ระบุค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ชัดเจน ชื่อโครงการจะต้องเป็นการไปเพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริง
และประหยัด ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการตั้งงบประมาณ 
      4. พนักงานราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ระบุการจ้างจริงปี 2561/การปรับฐานอัตราเดิม 2562/จ านวนอัตราที่จะขอเพ่ิม ทดแทน
เกษียณหรือขอใหม่กี่อัตรา ในแต่ละต าแหน่งงาน ของส านัก เป็นภาพรวมงบประมาณพนักงานราชการทั้งสิ้น
เท่าไร (ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการตั้งงบประมาณ) 
      5. บัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ ปี 2563 
      ระบุรายละเอียดของการคิดเงินพนักงานราชการเป็นรายคน (ตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
การตั้งงบประมาณ) 
      8.1.2 เกณฑ์การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
      1. งบบุคลากร 
          1.1) เงินเดือนและค่าจ้างประจ า กองแผนงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
ค าของบประมาณของกรมปศุสัตว์ 
          1.2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้ส านัก/กอง เสนอของบประมาณตาม
แบบฟอร์มโดยจ าแนกอัตราเดิม/ทดแทน ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ และขอเพ่ิมตามกรอบ 
   - เงินเดือน การค านวณโดยให้ตั้งจากค าสั่งฯ ของ กกจ. แล้วคิดเพ่ิมขึ้น 5% กรณี กกจ. 
ยังไม่มีค าสั่งฯ ให้ตั้งจากฐานปี 2561 คิดเพ่ิมขึ้น 4% และคิดเพ่ิมอีก 5% เพ่ือปรับฐานเป็นงบประมาณปี พ.ศ. 2563 
   - ค่าครองชีพ หากพนักงานราชการมีเงินเดือนยังไม่ถึง 13,285 บาท ให้คิดค่าครอง
ชีพบวกเพ่ิมเข้าไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท เช่น นาย ก. มีเงินเดือนๆ ละ 10,430 บาท ซึ่งไม่ถึง 13,285 บาท          
ซึ่งยังขาดอยู่เป็นเงิน 2,855บาท/เดือน แต่มีเงื่อนไขว่ารัฐจ่ายค่าครองชีพให้พนักงานได้ไม่เกิน 2,000บาท/คน/
เดือน ดังนั้น นาย ก. จะได้รับเงินเดือนและค่าครองชีพ คือ 10,430+2,000=12,430 บาท/เดือน เป็นต้น 
      2. งบด าเนินงาน  
          2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   2.1.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น 
   - ค่าอาหารท าการนอกเวลา ตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้ 
   1) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกิน
วันละ 200 บาท/คน (4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท) 
   2) การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 420 
บาท/คน (7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท) 
   - ค่าเช่าบ้าน ตามหลักเกณฑ์  และอัตราการใช้จ่าย ประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   2.1.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ ่ายเพื ่อให ้ได ้มาซึ ่งบริการ (ยกเว ้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ (ตามหลักเกณฑ์ และอัตราการใช้จ่าย ประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คิด 5% โดยค านวณจากฐานค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการหากค่าตอบแทนพนักงานราชการเกินเดือนละ 15,000 บาท ให้คิดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เดือนละ 750 บาท 
   2.1.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นรวมถึงรายจ่ายดังนี้ 
   (1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   (2)  รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท 
   (3) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ
   (4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย       
ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
   - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามหลักเกณฑ์ และอัตราการใช้จ่าย ประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   - วัสดุการเกษตร ระบุรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่าย ที่เป็นปัจจุบัน ตามต้นทุนการ
ผลิตจริง 
   2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้ 
   (1) ค่าไฟฟ้า 
   (2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
   (3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   (4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร          
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น  
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น (กองแผนงาน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นหน่วยงานขอตั้งงบประมาณ ให้กรมฯ) 
      3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว 



24 
 

          3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
  (3) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
  (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  (5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
  - รายการครุภัณฑ์ใดที่เป็นราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด ให้เสนอตั้งตามราคามาตรฐาน 
  - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เสนอผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - รายการครุภัณฑ์ จะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ใบเสนอราคา TOR ระบุ
สถานที่ ที่ใช้งานให้ชัดเจน ทั้งนี้ชื่อรายการต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ SPEC และใบเสนอราคากรณีจัดซื้อทดแทน
ของเดิมให้ระบุหมายเลขทะเบียนทดแทน 

       3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  (2) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
  (3) รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ 
  (4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคล 
  (5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  (6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
  - รายการสิ่งก่อสร้างใด ที่เป็นราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนดให้เสนอตั้งตามราคา
มาตรฐาน 
  - รายการสิ่งก่อสร้างจะต้องมีแบบรูปรายการ ราคากลาง ประมาณการราคา (แบบปร.4, 
แบบปร.5, แบบปร.6) ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ระบุพื้นที่ด าเนินการให้ชัดเจน (ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด) 
โดยมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล หรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีเอกสารยินยอม
ให้ใช้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ชื่อราชการต้องเป็นชื่อเดียวกับแบบรูปรายการและประมาณการราคา 

  4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์ การระหว่างประเทศ นิติบุ คคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่าย 
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    งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่ 
          4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ 
เช่น ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุน
เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 
          4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ
และตามรายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

    5. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง 
หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 
   1) เงินราชการลับ 
   2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
   3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
   4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
   5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
   6) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
   7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
  ทั้งนี้ ให้ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณ โดยระบุวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ ประเภทการประชุม เช่น ประชุม ประจ าเมืองท่า กลุ่มประเทศ (ประเภท ก,ข,ค,ง,จ) 
  ค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด (ไป-กลับ)  ยุ โ ร ป  5 0 , 0 0 0  บ า ท 
สหรัฐอเมริกา 88,000 บาท ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 35,000 บาท อาเซียน 13,000 บาท เอเชียใต้ 19,000 
บาท และเอเชียตะวันออก 25,000 บาท 
  การพิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปโดยประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้จ่ายจริง 
ทั้งเรื่องระยะเวลาการเดินทางและจ านวนบุคลากรที่เดินทาง ควรเป็นไปตามความจ าเป็นเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเท่านั้นและไม่ตั้งงบประมาณส าหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพ่ือประชุมสังเกตการณ์
เนื่องจากสามารถติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ได้ 
  8.2 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
        8.2.1 กองแผนงานวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดวงเงินค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กลุ่มภาค วงเงินงบรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น 
และรายจ่ายตามข้อผูกพัน กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ สรุปวิเคราะห์ข้อมูลค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จากส านัก/กอง ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล น าไปวิเคราะห์ 
ประมวลผลและจัดท ารายละเอียดวงเงินค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี แยกรายผลผลิต โครงการ กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นโยบายกรมปศุสัตว์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กลุ่มภาค วงเงินรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น และ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน    ของกรมปศุสัตว์ 
        8.2.2 กองแผนงานพิจารณาค าของบประมาณที่ได้รับจากส านัก/กอง เพ่ือประมวลเป็น
ภาพรวม หากข้อมูลค าของบประมาณไม่ครบถ้วน ด าเนินการแจ้ง ส านัก/กอง แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลเพ่ือ
ความชัดเจนก่อนด าเนินการบันทึกในระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ 
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        8.2.3 น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบวงเงินค าขอและส่งให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
วงเงินค าขอ และส่งให้ปลัดกระทรวงในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด/หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ สรุปภาพรวมวงเงินค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือชี้แจงรายละเอียดแยกรายผลผลิต โครงการ กิจกรรม ร่วมกับส านัก/กอง ต่อรองอธิบดี 
ผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มภารกิจด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ และน าเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบ
วงเงินก่อนส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมวลผลเป็นภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เสนอรัฐมนตรีฯ พิจารณาเห็นชอบ 
        8.2.4 ทบทวนและปรับปรุงค าของบประมาณตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาเห็นชอบ กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ ปรับปรุงรายละเอียดวงเงินค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมปศุสัตว์ร่วมกับส านัก/กอง ตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร          
แจ้งวงเงินที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นชอบ และเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์          
รองอธิบดีผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มภารกิจด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ พิจารณา 
        8.2.5 บันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายในระบบ e-Budgeting ของส านัก
งบประมาณ กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ บันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีชุด
ที่ปรับปรุงแล้ว ในระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ แยกหมวดรายจ่าย ตามผลผลิต โครงการ 
กิจกรรม 
        8.2.6 กองแผนงานเสนอวงเงินค าของบประมาณรายจ่าย ให้ผู้บริหารทราบ         กลุ่ม
วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ สรุปรายงานวงเงินค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอ       อธิบดี
กรมปศุสัตว์ทราบและพิจารณาเห็นชอบ 
         8.2.7 น าส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Budgeting พร้อมทั้งส่งเอกสารรายละเอียดค าขอให้
ส านักงบประมาณพิจารณา กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณน าส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Budgeting  
ข้อมูลวงเงินค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่อธิบดีเห็นชอบ และพิมพ์แบบรายงานค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนาม ส่งเอกสารรายละเอียดค าขอให้ส านักงบประมาณพิจารณา 
  8.3 วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ 
        8.3.1 กองแผนงานปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ/เป้าหมายการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ         
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตามผลผลิต โครงการ กิจกรรม และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ตามที่ส านักงบประมาณแจ้งวงเงินที่จัดสรรให้กรมปศุสัตว์ทราบ ภายใต้แนวนโยบาย
การจัดท าค าของบประมาณของกระทรวงนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกรมปศุสัตว์ 
        8.3.2 กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามนโยบายของผู้บริหาร
กรมปศุสัตว์และข้อพิจารณาของส านักงบประมาณเป็นรายส านัก/กอง กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
สรุปวงเงินที่ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แยกรายส านัก/กอง เสนอรองอธิบดี
ผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มภารกิจด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ทราบและพิจารณาเห็นชอบ 
        8.3.3 แจ้งวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ส านัก/กอง จัดท ารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ
ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
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บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ           
งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามขั้นตอนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยส่งให้รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบก่อนส่งกองแผนงาน 
  8.4 การชี้แจงงบประมาณ 
        8.4.1 กองแผนงานประมวลภาพรวมรายละเอียดงบประมาณเพ่ือประกอบการชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่
ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน        
และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
        8.4.2 ซักซ้อมความพร้อมในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน องค์การมหาชน 
หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
        8.4.3 กองแผนงานแจ้งก าหนดการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน องค์การมหาชน 
หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ 
        8.4.4 กองแผนงานแจ้งวงเงินที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน องค์การมหาชน หน่วยงานใน
ก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย       
ให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  8.5 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
        8.5.1 กองแผนงาน แจ้งส านัก/กอง จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการปฏิบัติงาน
แผนการจัดสรรงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
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พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพที่มีการก าหนดเพ่ิมเติม            
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านัก
งบประมาณก าหนด โดยกลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ ด าเนินการแจ้งส านัก/กอง ล่วงหน้าให้
ด าเนินการตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานและกองคลังก าหนด 
        8.5.2 กองแผนงานรวบรวมและวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ ประมวลผลข้อมูลที่ส านัก/กอง จัดท าแยก
เป็นผลผลิต โครงการ กิจกรรม โดยแผนการปฏิบัติงานต้องสัมพันธ์กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และวงเงิน
งบประมาณต้องถูกต้องตรงกับที่ได้รับจัดสรร หลังการปรับลดจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
        8.5.3 บันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในระบบ  BB 
EvMIS กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ บันทึกรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แยกหมวดรายจ่าย และรายเดือน ตามผลผลิต โครงการ กิจกรรม ใน BB EvMIS ของ
ส านักงบประมาณเพ่ือระบุแผนเงินและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินต่อไป 
        8.5.4 กองแผนงานเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ สรุปแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์ เสนอรองอธิบดีผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มภารกิจด้านต่างๆ 
ของกรมปศุสัตว์ ทราบและพิจารณาเห็นชอบ 
        8.5.5 น าส่งข้อมูลผ่านระบบ BB EvMIS พร้อมทั้งส่งเอกสารแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ กลุ่มวิเคราะห์แผนงาน
และงบประมาณ น าส่งข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ผ่านการเห็นชอบ 
พร้อมเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนามหนังสือ ส่งเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  8.6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
        8.6.1 กองแผนงานแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   ที่
ส านักงบประมาณเห็นชอบให้ผู้บริหารและกองคลังทราบ กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ แจ้งแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ส านักงบประมาณเห็นชอบ ให้ผู้บริหาร และส านัก/กอง
ทราบ เพื่อด าเนินการตามแผนที่วางไว้ทันที 
        8.6.2 กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการ   ใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ส านักงบประมาณเห็นชอบให้กลุ่มติดตามทราบ เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและงานที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 
ส าเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ส านักงบประมาณเห็นชอบ ให้กลุ่มติดตาม
และเมินผลใช้ประกอบการติดตามผลงานที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เชื่อมต่อ
จากกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
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9. มาตรฐานงาน 
กระบวนการ/กิจกรรม เวลาด าเนินการ 

(เริ่มตามปฏิทิน 
งบประมาณแต่ละปี) 

ความสมบูรณ์* 
ของข้อมูล 

กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

1. การเตรียมการจัดท างบประมาณ ส.ค. - ก.ย. >80% 
2. วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ ต.ค. >90% 
3. วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ม.ค. 100% 
4. การชี้แจงงบประมาณ พ.ค. >90% 
5. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ก.ย. 100% 
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ก.ย. 100% 
 

* ความสมบูรณ์ของข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ                
ใช้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องมีความสมบูรณ์ตามร้อยละที่ก าหนดจึง          
จะสามารถด าเนินการได ้
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
  กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นการด าเนินงานที่ต้องสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ ซึ่งวิธีการติดตามผลการปฏิ บัติงาน     
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการประเมินตนเองประกอบกับการท างาน
ด้านงบประมาณ มีปฏิทินงบประมาณจากส านักงบประมาณก ากับอยู่แล้ว และการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณมีวงจรด้านงบประมาณของกรมปศุสัตว์ที่เป็นแนวทางให้กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 
ด าเนินการตามก าหนดเวลา ดังนั้นการตรวจสอบขั้นตอนการท างานของกลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณมีเป็นระยะๆ โดย หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ เป็นผู้ด าเนินการเร่งรัด ควบคุม 
ก ากับให้เป็นไปแนวทางที่ก าหนด และรายงานให้ผู้อ านวยการกองแผนงานทราบ เพ่ือชี้แจงปัญหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัด และแนวทางแก้ไข ตามล าดับ 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
  - ส านักงบประมาณ (www.bb.go.th) 
  - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th) 
  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (www.mict.go.th) 
  - กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ (www.planning.dld.go.th) 

 

 

 

http://www.bb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.mict.go.th/
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12. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  - แบบฟอร์มการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แบบ กผง.) 
  - แบบฟอร์มการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แบบ กผง.) 

- แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน 
- แบ บ ฟ อร์ ม ค าขอ งบ ป ระม าณ รายจ่ ายป ระจ าปี ใน  ระบ บ  e-Budgeting ขอ ง                     

ส านักงบประมาณ 
  - แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  -  แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา            
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.) ของส านัก
งบประมาณ 
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ภาคผนวก 1 ปัจจัยการพิจารณาการจ าแนกประเภทกระบวนการ 
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1. เป็นกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน 
2. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
 2.1 ผู้รับบริการของกระบวนการ ต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักและให้ความส าคัญ
ในการด าเนินกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างเต็มก าลัง โดยจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ
ประกอบการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และทันต่อเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2.2 กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องท าให้หน่วยงานได้รับการจัดสรรวงเงินอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการจัดท าผลผลิต โครงการ และให้บริการสาธารณะ         
ของหน่วยงาน ซึ่งน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการหรือพันธกิจของกรมปศุสัตว์ 
 2.3 กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับประโยชน์จากกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน คุ้มค่า ทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 ร้อยละความส าเร็จของความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้รับบริการ 
4. ความสอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดกระบวนการ 
 มีการก าหนดเป้าหมายของกระบวนการสนับสนุนครอบคลุมทั้งผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
พันธกิจขององค์กร  
 
กระบวนการสนับสนุน 

เกณฑ์ก าหนดกระบวนการสนับสนุน ความเชื่อมโยงกับเกณฑ์ 
1. เป็นกระบวนการที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ
สร้างคุณค่าให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

100% 

2. เป็นกระบวนการที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะให้กระบวนการสร้างคุณค่า
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

100% 

 
กฎระเบียบ/ค าสั่ง หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 
  ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และบัญชีนวัตกรรมไทย ของส านักงบประมาณ 
  หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน            
    ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 


